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Raiffeisen Bank Polska S.A. zakupił oprogramowanie Quest Software
Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisał kontrakt na zakup oprogramowania firmy Quest Software.
Umowa zawarta w styczniu br. obejmuje zakup licencji narzędzi Spotlight on Oracle oraz Performance
Analysis for Oracle. Zakupione oprogramowanie umożliwi dokonywanie szczegółowej analizy, szybką
diagnostykę i rozwiązywanie

problemów

wydajnościowych środowiska kluczowych aplikacji

bazodanowych Oracle w Raiffeisen Bank Polska S.A. .

Zakupione przez Raiffeisen Bank Polska S.A. produkty oferują zaawansowane funkcje pozwalające
administratorom DBA znacznie zwiększyć wydajność i niezawodność systemów bazodanowych.
Narzędzie Spotlight on Oracle umożliwia przeprowadzanie w czasie rzeczywistym szczegółowej
diagnostyki środowiska Oracle. Za pomocą łatwej w obsłudze konsoli graficznej, pozwala na
natychmiastowe wykrywanie tych komponentów środowiska Oracle i procesów, które powodują
spadek wydajności. Ponadto umożliwia proaktywne rozwiązywanie problemów wydajnościowych,
zanim wpłynęłyby one na pracę użytkowników końcowych. Rozwiązanie Performance Analysis for
Oracle (PA) pozwala na przeprowadzanie dokładnych analiz wydajności pracy bazy danych oraz
aplikacji zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w ujęciu historycznym. Dzięki stałemu monitoringowi
24x7 oraz funkcji zbierania i przechowywania metryk wydajnościowych, potrafi natychmiast wykryć
błędy, nieoptymalne polecenia SQL i spadki wydajności. Performance Analysis wykorzystuje
technologię IntelliProfile pozwalającą na inteligentne ustalenie linii bazowej wydajności. Po jej
przekroczeniu, umożliwia analizę problemów i przedstawia rekomendowane działania w celu
natychmiastowej poprawy wydajności bazy danych. PA śledzi także wszystkie wprowadzane przez
administratorów zmiany i ustala ich wpływ na wydajność.

Raiffeisen Bank Polska S.A. działa na polskim rynku od 1991 roku. Bank należy do austriackiej Grupy
Raiffeisen, a jego wyłącznym akcjonariuszem pozostaje Raiffeisen International Bank–Holding AG (Raiffeisen
International). Raiffeisen Bank Polska S.A. koncentruje się na obsłudze średnich i mniejszych firm, posiadając
również rozbudowaną ofertę produktów i usług dla dużych przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Od
momentu powstania Bank rozwija się bardzo dynamicznie. W oddziałach na terenie całego kraju, których sieć
została zbudowana od podstaw, zatrudnionych jest obecnie ponad 2600 pracowników. Łącznie z centralą w
Warszawie, Bank posiada w Polsce ponad 90 placówek.

Stale rośnie znaczenie Banku na rynku polskich usług

finansowych, co potwierdzają zarówno rekordowe wyniki finansowe, jak i uznanie uzyskiwane w licznych
rankingach i konkursach. W 2007 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. utrzymał szybkie tempo rozwoju i po raz
kolejny odnotował rekordowe wyniki. Zysk netto był najwyższy w historii Banku, sięgając 300,6 miliona złotych
(wzrost o 21%).
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Quest Software jest producentem oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji, bazami danych oraz
infrastrukturą IT. Firma powstała w 1987 r., a od 1998 r. notowana jest na giełdzie NASDAQ. Quest Software
zatrudnia ok. 3000 pracowników w ponad 50 przedstawicielstwach na całym świecie. W 2007 r. obroty firmy
wyniosły 631 mln USD.
Quest Software posiada w ofercie ponad 160 produktów. Są to kompleksowe rozwiązania przeznaczone do
zarządzania bazami danych (Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase i DB2), zarządzania wydajnością aplikacji
(PeopleSoft, Oracle E-business, .NET, SAP i Siebel), wspomagające zarządzanie infrastrukturą Microsoft
(Windows, Active Directory, Exchange, SharePoint i .NET), a także integrację środowisk Windows/Unix/Linux.
Firma oferuje również oprogramowanie przeznaczone do optymalizacji jakości kodu Java uzupełnione o
rozwiązania dla aplikacji działających w środowisku J2EE.
Produkty Quest Software były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane zarówno przez ekspertów branży IT, jak i
użytkowników. W niezależnych badaniach rynku (m.in. Forrester Research), przeprowadzonych w 2007 roku,
Quest Software został uznany za światowego lidera na rynku rozwiązań przeznaczonych do zarządzania
środowiskiem Microsoft Windows oraz Active Directory. Firma otrzymała dwukrotnie (w 2004 r. i 2007 r.) tytuł
Partnera Roku Microsoft: “Microsoft Global Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year”. Nagroda
ta przyznawana jest raz w roku firmom, które oferują najlepsze, innowacyjne rozwiązania w oparciu o
wykorzystanie technologii tworzonych przez Microsoft.
Przejęte w 2007 r. firmy Magnum Technologies, PassGo Technologies, eXc Software, ScriptLogic oraz Provision
Networks umocniły pozycję Quest Software na rynku rozwiązań do zarządzania środowiskiem IT również w takich
obszarach jak m.in. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) oraz Business Services Management (BSM).
Quest Software dostarcza oprogramowanie do ponad 50 000 klientów na całym świecie, w tym do 75% firm z listy
Fortune 500. Wśród odbiorców rozwiązań Quest Software w Polsce, jak i na świecie, znajdują się firmy działające
w znaczących sektorach gospodarki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i instytucje rządowe.
Rozwiązania Questa pomagają firmom i instytucjom lepiej wykorzystać posiadane technologie, wspierają
migracje do nowych systemów oraz zapewniają bezawaryjne funkcjonowanie kluczowych systemów.
Na polskim rynku klientami Quest Software są wszystkie duże banki (np. NBP, PKO BP SA, FORTIS BANK
POLSKA SA), firmy telekomunikacyjne (np. TP SA, PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa, POLKOMTEL SA,
operatorzy telefonii komórkowej), ubezpieczeniowe (np. PZU Życie SA, Commercial Union Polska, ING Nationale
Nederlanden SA), instytucje rządowe (np. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa) firmy
produkcyjne (np. Polpharma, Orlen).
W Polsce produkty Quest Software dostępne są od 2001 r. Od 2004 r. wyłącznym przedstawicielem Quest
Software w Polsce jest firma Quest-Dystrybucja Sp. z o.o.
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